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Μόλις πήρατε στα χέρια σας το 
δεύτερο τεύχος του ubuntistas για το 
2011. Είμαι σίγουρος ότι ανυπομονείτε 
να το διαβάσετε. Πριν όμως 
συνεχίσετε με την ανάγνωση των 
άρθρων, ας κάνουμε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή. Το πρώτο τεύχος 
του ubuntistas κυκλοφόρησε τον 
Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2008.Έχουμε 
συμπληρώσει δηλαδή 2 χρόνια 
κυκλοφορίας! Όχι κι άσχημα για ένα 
περιοδικό που βασίζεται αποκλειστικά 
και μόνο σε εθελοντές. Παρόλ'αυτά για 
να συνεχίσει να λειτουργεί αδιάκοπα 
χρειάζεται και τη συνεισφορά των 
αναγνωστών, εσάς δηλαδή.

Έχετε κάποιο άρθρο που θέλετε να 
δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε μαζί 
μας την εμπειρία σας με το ubuntu; 
Επικοινωνήστε μαζί μας και το άρθρο 
σας θα δημοσιευτεί στο επόμενο 
τεύχος του ubuntistas. Αν ίσως 
παρατηρήσατε, τα τεύχη 
δημοσιεύονται πλέον με αρκετή 
καθυστέρηση. Ο λόγος είναι ότι 
χρειαζόμαστε επειγόντως στοιχειοθέτη 
και σελιδοποιητή. Αν λοιπόν έχετε 
γνώσεις Latex ή ακόμα και Scribus και 
θέλετε να αφιερώσετε κάποιο χρόνο 
για να συνεισφέρετε στην κοινότητα 
αναλαμβάνοντας τη στοιχειοθέτηση 
του περιοδικού τότε παρακαλώ όπως 
να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τόσο 
εμείς όσο και οι αναγνώστες μας θα 

σας είναι ευγνώμονες.
Σ'αυτό το τεύχος θα βρείτε μια 

συνέντευξη από τον Ευστάθιο 
Χατζηκυριακίδη για το "πάντρεμα του 
GNU/Linux με την ρομποτική και το 
Arduino IDE", όπως επίσης και έναν 
πλήρη οδηγό για την εγκατάσταση 
Ubuntu Server 11.04 στον Η/Υ σας. 
Επιπλέον, ένα άρθρο για το Scilab το 
αντίστοιχο open-source του MatLab, 
καθώς και τη συνέχεια του άρθρου για 
τις εφαρμογές γεωγραφικών 
συστημάτων (GIS) και, τέλος, ένα 
άρθρο σχετικά με την κρυπτογραφία 
στο TrueCrypt!

Καλή ανάγνωση!

kalakouentin@yahoo.com
demos_w57@hotmail.com
fotis.stefanidis@gmail.com
jkost@freemail.gr
mrmarios97@gmail.com


Περιεχόμενα To ubuntu
Το ubuntu linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Με
περιβάλλον εργασίας gnome το φωνάζουμε ubuntu,
με kde το φωνάζουμε kubuntu. Είναι πλήρες(!), τεχνο-
λογικά προηγμένο(!), και εύκολο στην χρήση από οποι-
ονδήποτε(!). Στα αποθετήρια του ubuntu υπάρχουν
διαθέσιμες κυριολεκτικά χιλιάδες εφαρμογές σχεδόν για
οτιδήποτε(!) … για επαγγελματική, επιστημονική, εκ-
παιδευτική, και οικιακή χρήση. Τόσο το ubuntu όσο και
οι εφαρμογές του είναι Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), δηλαδή διατίθενται ελεύ-
θερα, και στην Ελλάδα υποστηρίζονται από την άτυπη
αλλά πολύ δραστήρια κοινότητα ubuntu-gr. Περισσό-
τερα στο http://www.ubuntu-gr.org.

Η κοινότητα ubuntu-gr
Η κοινότητα ubuntu-gr ανήκει στα μέλη της και είναι
ανοιχτή σε όλους! Eίναι το μέρος όπου έμπειροι και ά-
πειροι(!) χρήστες συζητάνε ό,τι τους απασχολεί, ιδέες,
ερωτήματα, πρακτικά ζητήματα, οργανωτικά θέματα,
και κυρίως τεχνικά προβλήματα. Αποτελείται από αν-
θρώπους με εμπειρία στην πληροφορική αλλά κυρίως
από απλούς χρήστες, οι οποίοι εθελοντικά συμμετέ-
χουν i) στην δημιουργία-ανάπτυξη του λογισμικού, ii)
στην μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, iii) στην
προώθηση-διάδοση του στην Ελλάδα, και κυρίως iv)
στην παροχή αμεσότατης(!) και υψηλής ποιότητας(!)
τεχνικής υποστήριξης σε άλλους ελληνόφωνους χρή-
στες. Λειτουργεί με αυτό-οργάνωση και προσπαθούμε
οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο δημο-
κρατικά από εκείνους που προσφέρουν-δραστηριοποι-
ούνται συστηματικά. Η ελληνική κοινότητα του Ubuntu
διαθέτει μέχρι στιγμής φόρουμ, λίστα ηλ. ταχυδρομείου,
κανάλι συζητήσεων τύπου IRC, καθώς και το περιοδικό
Ubuntistas. Για όλα αυτά υπάρχουν οδηγίες και links
στο http://www.ubuntu-gr.org.

Το περιοδικό ubuntistas
Το Ubuntistas, το ηλεκτρονικό περιοδικό της ελληνικής
κοινότητας του ubuntu (ubuntu-gr), κυκλοφορεί ελεύ-
θερα κάθε δίμηνο, με πρώτο τεύχος του Νοεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2008. Περιέχει νέα, πληροφορίες, συνεντεύ-
ξεις, παρουσιάσεις, οδηγούς, και άρθρα σχετικά με το
ubuntu. Το περιοδικό είναι ανοιχτό σε όλους, όπως
και το GNU/Linux! Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει
ενεργά στην δημιουργία του, να αρθρογραφήσει, να
προτείνει ιδέες και να κάνει τις επισημάνσεις / παρατη-
ρήσεις του

Η άδεια διάθεσης του περιεχομένου του ubuntistas
Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο περιοδικό διατίθενται υπό τη άδεια της Creative Commons Attribution-By-
Share Alike 3.0 Unported license. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε 
και να διαβιβάσετε τα άρθρα, αλλά μόνο υπό τους ακόλουθους όρους: πρέπει να αποδώσετε την εργασία στον 
αρχικό συντάκτη (π.χ. με αναφορά ονόματος, email, url) αλλά και στο περιοδικό, αναφέροντας την ονομασία του 
(Ubuntistas). Δεν επιτρέπεται να αποδίδετε το άρθρο/α με τρόπο που να το/α επικυρώνετε ως δική σας εργασία. 
Και εάν κάνετε αλλαγές, μεταβολές, ή δημιουργίες πάνω σε αυτήν την εργασία, πρέπει να διανείμετε την
προκύπτουσα εργασία με την ίδια άδεια, παρόμοια ή συμβατή.
Περίληψη άδειας: http://tinyurl.com/5nv7kn - Πλήρης άδεια: http://tinyurl.com/yqontc
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Ευστάθιος Χατζηκυριακίδης - Συνέντευξη των Δήμου Πούπου & Κων/νου Πούλιου
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Εγκατάσταση και αρχικές ρυθμίσεις Ubuntu 
Server 11.04

του Μάριου Ζηντίλη

http://releases.ubuntu.com/11.04/
http://www.ubuntu.com/download/server/download
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# This file describes the network 
interfaces available on your 
system
# and how to activate them. For 
more information, see 
interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.1.10
  netmask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0
  broadcast 192.168.1.255
  gateway 192.168.1.1
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sudo apt-get install openssh-
server

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
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sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install mysql-server

sudo apt-get install php5

Ένα τελευταίο χρήσιμο πρόγραμμα 
το οποίο προτιμούν πολλοί χρήστες 
για διαχείριση των βάσεων 

δεδομένων τους είναι το 
PHPMyAdmin. Για να το 
εγκαταστήσετε, εκτελέστε:
sudo apt-get install phpmyadmin
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sudo service apache2 reload
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scilab-5.3.2

Consortium Scilab (DIGITEO)
Copyright (c) 1989-2011 (INRIA)
Copyright (c) 1989-2007 (ENPC)
_________________________________

Startup execution:
loading initial environment

-->

--> help

--> // This is a comment

-->1+2
 ans  =
    3.  
-->2^3;

-->ans
 ans  = 

Εισαγωγή στο Scilab ή Ψlab

  +
  -

  ^

  *

  /

  '

του Γιάννη Κωστάρα
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    8.  
--> x = 3+2*3;
--> x = 
    9.  

--> max(2, abs(-5), sin(%pi/2))
ans = 
   5

%pi  %i  %e   %t   %f
-->%pi
 %pi  =
    3.1415927
-->%e
 %e  =
    2.7182818    

-->z=1+4*%i
 z  =
    1. + 4.i  

-->'This is a string';
-->"This is also a string";

--> s =  1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 
...
--> - 1/6 + 1/7 - 1/8 + 1/9 - 
1/10;

--> magic_square=[2 7 6;9 5 1;4 3 
8]

 magic_square  =
    2.    7.    6.  
    9.    5.    1.  
    4.    3.    8.  
-->size(M)   // 3x3
 ans  =
    3.    3.  

-->sum(magic_square, 'r')  // rows
 ans  =
    15.    15.    15.  
-->sum(magic_square, 'c') 
 //columns
 ans  =
    15.  
    15.  
    15.  
-->sum(magic_square)
 ans  =
    45.  
-->diag(magic_square)
 ans  =
    2.  
    5.  
    8. 
-->sum(diag(magic_square))
 ans  =
    15.   

1 ( )
2  ^
3  *, /
4  +, -
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-->M(3,1)+M(2,2)+M(1,3)
 ans  =
    15.  

-->mtlb_fliplr(M)
 ans  =
    6.    7.    2.  
    1.    5.    9.  
    8.    3.    4.  
-->sum(diag(mtlb_fliplr(M)))
 ans  =
    15.  

-->M = magic_square;
-->S = M + magic_square;  

-->M'
 ans  =
    2.    9.    4.  
    7.    5.    3.  
    6.    1.    8.

-->z'
 ans  =
    1. - 4.i  
-->v=[1, 2, -3, 1]
 v  =
    1.    2.  - 3.    1.  
-->v'
 ans  =
    1.  
    2.  
  - 3.  
    1.  
-->inv(M)  // inverse 
(αντίστροφος)
 ans  =
  - 0.1027778  0.1055556 
 0.0638889  
    0.1888889  0.0222222 -
0.1444444  
  - 0.0194444 -0.0611111 
 0.1472222
-->det(M)  // ορίζουσα  
 ans  =
  - 360.  

-->1:10
 ans  =
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
10. 
-->10:-2:0
 ans  =
    10. 8. 6. 4. 2. 0. 
-->M(3,2:3)
 ans  =
    3.    8.    

-->M(2,:) // φέρε τη 2η γραμμή
ans  = 
9.    5.    1.  
-->M(1:$-1, $)
ans  =
6.  
1.  

  +

  -

 .^

 .*

 /.

 ./
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-->sum(1:9)/3
ans  =
15.  

-->zeros(2,3)
ans  =
0.    0.    0.  
0.    0.    0.  
-->ones(2,2)
ans  =
1.    1.  
1.    1.  
-->eye(3,3)
ans  =
1.    0.    0.  
0.    1.    0.  
0.    0.    1.  
-->rand (1,3,'uniform')
ans  =
0.2113249 0.7560439 0.0002211
-->a=[1 2 3 ];b=[4 5 6];c=[7 8 9];
-->d=[a;b;c]
d  =
1.    2.    3.  
4.    5.    6.  
7.    8.    9.  

-->p=[6 -5 1]  // 
 p  =
    6.  - 5.    1.  
-->pp=poly(p, 'x', 'coeff') 
 ans  =
              2  
    6 - 5x + x   
-->roots(p)
 ans  =
    3.  
    2.     

--> p=[1 -5 6];
--> roots(p)
 ans  =
    3.  
    2.   
--> horner(p,0)  
 ans  =
    1.  - 5.    6. 
--> q=[1 -2 3];
--> // συνέλιξη (γινόμενο) 
--> convol(p,q) 
 ans  =

    1.  - 7.    19.  - 27.    18.
--> derivat(p) // παράγωγος
 ans  =
    0.    0.    0.   

if condition
   body
end
if condition_1
   body_1
elseif condition_2
   body_2
elseif condition_3

  == 
  =~
  >=
  <=
  >
  <
  ~



17

   body_3
elseif ...
   ...
end

select expr
  case expr1 then instructions1
  case expr2 then instructions2
  ...
  case exprn then instructionsn
  [else instructions]
end

for var = init_val : step : 
fin_val
   body
end

while condition
   body
end

// Μετατροπή 3 θερμοκρασιών 
Celsius σε Fahrenheit 

// f, c  θερμοκρασίες Fahr, 
celsius
// i     μετρητής

i = 1;
while i <= 3,
  c = input( 'Δώσε θερμοκρασία σε 
Celsius: ');
  if (c>300 | c<-300) then
      disp('Η θερμοκρασία Celsius 
πρέπει να είναι μεταξύ των ορίων 
[-300..300]');
  else
      f = (9/5) * c + 32;
  disp( 'Ισοδύναμη θερμοκρασία 
Fahrenheit: '); disp(f); 
  i = i + 1;
  end
end

-->exec('celsius_to_fahr.sci', -1)
Δώσε θερμοκρασία σε Celsius: 500
 Η θερμοκρασία Celsius πρέπει να 
είναι μεταξύ των ορίων [-
300..300] 
                                  
      
Δώσε θερμοκρασία σε Celsius: 2 
 Ισοδύναμη θερμοκρασία 
Fahrenheit:    
    35.6  

function [out1, out2, ...] = 
name(in1, in2, ...)
...
endfunction

//function [K] = fibonacci(n)
//Gives the n-th term of the 
Fibonacci sequence 
0,1,1,2,3,5,8,13,...
function [K]=fibonacci(n)
    if n==1
      K = 0;
    elseif n==2
      K = 1;
    elseif n>2 & int(n)==n  // 
check if n is an integer greater 
than 2
      K=fibonacci(n-1)+ 
fibonacci(n-2);
    else
      disp('error! -- input must 
be a positive integer');
    end
endfunction

-->exec('fibonacci.sci', -1)
-->fibonacci(20)
 ans  =
    4181.  
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--> // [0..2π] με βήμα 0.1
--> t = (0:0.1:2*%pi);
--> y = sin(t);
--> plot(t,y);
--> y=cos(t);
--> plot(t,y);
--> xtitle('sin & cos 
','t','sin(t), cos(t)');
--> clf    //  clear graphics
//--------------------------------
subplot(2,3,1);
t=(0:.1:6*%pi);
plot2d(t',sin(t)');
xtitle('plot2d and xgrid 
','t','sin(t)');
xgrid([10,10],2);
//--------------------------------
subplot(2,3,2);
plot2d1('enl',1,(1:10:10000)');
xtitle('plot2d1 log scale','t','y 
 log scale');
//--------------------------------
subplot(2,3,3);
t=-%pi:.3:%pi;
plot3d(t,t,sin(t)'*cos(t),35,45,'X
@Y@Z',[2,2,4]);
//--------------------------------

subplot(2,3,4);
contour(1:5,1:10,rand(5,10),5);
//--------------------------------
subplot(2,3,5);
deff('[z]=surf(x,y)','z=x**2+y**2'
);
fcontour(-1:.1:1,-1:.1:1,surf,10);
//--------------------------------
subplot(2,3,6);
t=-%pi:.1:%pi;
m=sin(t)'*cos(t);
grayplot(t,t,m);

//--------------------------------

subplot(211);
nt=64; T=1; f1=32;
dt=T/nt
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t=0:dt:T-dt;
df=1/T
fmax=nt/(2*T)
f=0:df:df*(nt-1);
y=cos(2*%pi*f1*t);
plot(t,y);
xtitle('Cosine wave','time-
>sec','cosine');
//Yss=zeros(1,nt/2);
Y=fft(y,-1); 
//Yss(1:nt/2)=(2/nt)*Y(1:nt/2);
//[f' abs(Yss)']
subplot(212); 
plot(f,abs(Y))
xtitle('Sinc','frequency-
>Hz','abs(DFT)');
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Εφαρμογές GIS του Γιάννη Κωστάρα

http://maps.google.com
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True Crypt - Free open-source on-the-fly 
encryption

του Γιάννη Κωστάρα
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